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هيئة محلفني من نظيراتها. (۱۹۱۷م.) 

سوزان گالسپيل، ترجمة: ريوف خالد. 

۱حـاملـا فـتحت مـارثـا هـيل الـباب الـرّافـد نـفحتها ريـح الـشمال، فـطفقت مسـرعـة إلـى وشـاحـها الـصوفـي الـكبير. مشّـطت 

مـطبخها بـعينيها فـي مـسحة مـروَّعـة أثـناء لـفّها الـوشـاح حـول رأسـها عجـلى. لـم يـكن مـا اسـتدعـى خـروجـها أمـرًا عـاديًـا 

—بـل عـلى الـنقيض هـو أبـعد مـا يـكون عـن الـعاديـة مـن أي شـيء آخـر قـد وقـع فـي «مـقاطـعة ديـكسن» مـن قـبل. أمـا مـا 
تــبيّنته بــعينيها فــكون مــطبخها غــير مهــيأ بــعد ملــغادرتــها: إذ خــبزهــا جــاهــز للخــلط، بــطحني نــصفه مــنخول ونــصفه لــم 

يُنخل. 

كـانـت تـكره رؤيـة األشـياء نـصف نـاجـزة؛ لـكن هـذه هـي املـرحـلة الـتي وصـلتها مـن الـعمل حـني تـوقـف الـفريـق الـقادم مـن 

الـبلدة لـيصطحب السـيّد هـيل، ثـم جـاء الشـريـف مسـرعًـا يـقول أن زوجـته تـأمـل مـن السـيّدة هـيل أن تـرافـقها أيـضًا - 

مــضيفًا، وهــو يــبتسم، أنــها لــرمبــا تــشعر بــالهــلع لــذا تــريــد صــحبة امــرأة أخــرى. وهــكذا تــركــت كــل شــيء حــيث كــان. 

«مـارثـا!» جـاء صـوت زوجـها نـافـد الـصبر: «ال متـكّثي الـناس فـي الـبرد.» عـاودتْ فـتح الـباب الـرّافـد لـتنضمّ إلـى الـرجـال 

، ألـقت نـظرة ثـانـية عـلى  ۲الـثالثـة واملـرأة الـتي تـنتظرهـا فـي عـربـة بـصفّني مـن املـقاعـد. بـعد أن أضـفت عـليها حلـاف احلِجـر

املـرأة اجلـالـسة بـجوارهـا فـي املـقعد اخلـلفي. لـقد الـتقتْ السـيّدة پـيترز قـبل عـام فـي سـوق املـقاطـعة، أمّـا مـا عـلق فـي 

ذاكـرتـها مـن ذلـك الـلقاء؛ فـأنـها ال تـبدو زوجـة شـريـف. إذ كـانـت ضـاويـة ولـم يـكن صـوتـها جـهوريًّـا. أمـا السـيّدة گـورمـان، 

وهـي زوجـة الشـريـف قـبل أن يـغادر گـورمـان ويحـلّ پـيترز محـلّه، فـذات صـوت يـبدو داعـمًا لـلقانـون فـي كـل كـلمة يـقولـها. 

وإن كـانـت السـيّدة پـيترز ال تـبدو زوجـة شـريـف، إال أن پـيترز نـفسه جنـح فـي أن يـبدو شـريـفًا. لـقد كـان بـالـضبط منـوذج 

الـرجـل الـقادر عـلى الـفوز بـالـتصويـت عـلى مـنصب الشـريـف - فـهو رجـل بـديـن، وصـوتـه أجـشّ، لـطيفٌ بـنحو خـاص مـع 

املـمتثلني لـلقانـون، كـمن يـريـد تـبيان متـييزه اجملـرمـني عـن غـيرهـم. حـينها اسـتوعـبت السـيّدة هـيل، مـثل طـعنة مـفاجـئة، أن 

هذا الرجل الطيب املرح معهم جميعًا سيذهب إلى منزل آل رايت اآلن بصفته الشريف. 

«طـقس الـبالد لـيس بـسار فـي هـذا الـوقـت مـن الـسنة.» نـطقت السـيّدة پـيترز أخـيرًا، كـأنّـها شـعرت بـضرورة أن يتحـدثـن 

فـيما بـينهن مـثلما يـفعل الـرجـال. بـالـكاد أمتّـت السـيّدة هـيل ردهـا، إذ صـعدوا  الـرابـية فـبات مـنزل آل رايـت فـي مـرآهـم 

اآلن، ومـرآه أفـقدهـا الـرغـبة فـي احلـديـث. لـقد بـدا لـها مـوحِـشًا فـي صـباح آذار الـبارد هـذا، وقـد طـاملـا بـدا مـكانًـا مـوحـشًا 

لــها. يــقع املــنزل فــي غــوْر، وأشــجار احلــور احملــيطة بــه تشــي بــوحشــته. كــان الــرّجــال يحــدقــون املــنزل ويتحــدثــون عــمّا 

حدث. ظل مفوّض املقاطعة مائالً من جانب العربة، ينظر مليًا إلى وجهتهم فيما يقتربون منها. 

«سـررت مبـجيئكِ مـعي،» قـالـت السـيّدة پـيترز بـتوتّـر، فـيما يـوشـكن عـلى عـبور بـاب املـطبخ يـتبعن الـرجـال. حـتى بـعد أن 

وضــعت قــدمــها عــلى الــعتبة، ويــدهــا عــلى عــروة الــباب، شــعرت مــارثــا هــيل لــومــضة بــأنــها ال تســتطيع عــبور األُســكُفّة، 

السـبب بـبساطـة ألنـها لـم تـعبرهـا مـن قـبل. لـطاملـا خـطر لـها، مـرة تـلو مـرة، وحـدّثـت نـفسها قـائـلة: «ال بـد أن أذهـب ألزور 

مـيني فـوسـتر» - مـا تـزال تـعتبرهـا مـيني فـوسـتر، بـالـرغـم مـن أنـها قـد صـارت السـيّدة رايـت مـنذ عشـريـن سـنة- لـكن ثـمة 

١«Storm door»: باب إضافي خارجي يقي الباب املعتاد من الطقس. 

٢ «Lap rope»: لحاف أو غطاء للحجر والساقني شاع استخدامه بني رّكاب العربات املكشوفة. 
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شـيء دائـمًا يـلزمـها فـعله، ثـم تـغيب مـيني فـوسـتر عـن ذهـنها. لـكنها اسـتطاعـت اآلن اجملـيئ. تـوجّـه الـرجـال إلـى املـوقـد 

فـيما وقـفت املـرأتـان مـتالصـقتان عـند الـباب. اسـتدار مـفوّض املـقاطـعة، الـشاب هـانـدرسـن، وقـال، «اقـتربـن مـن الـنار يـا 

سـيّدات.» خـطت السـيّدة پـيترز خـطوة إلـى األمـام، ثـم تـوقـفت. «لـكنني لسـت - بـردانـة،» قـالـت، وهـكذا ظـلت املـرأتـان 

بالباب، ولم يكنّ حتى ذاك قد نظرن إلى املطبخ من حولهن. 

  

حتـدّث الـرجـال لـبعض الـوقـت عـن الـتصرف املـوفّـق للشـريـف إذ أرسـل نـائـبه لـيوقـد الـنار هـذا الـصباح مـن أجـلهم، ثـم 

ابـتعد الشـريـف عـن املـوقـد، حـلّ أزرار مـعطفه الـعلوي واتـكأ بـكفّيه عـلى طـاولـة املـطبخ عـلى نـحو مـوحٍ بـبدء عـمل رسـمي. 

«اآلن، سـيّد هـيل،» قـال بـنبرة شـبه رسـميّة، «قـبل أن نشـرع فـي حتـريـك األشـياء، اخـبر السـيّد هـانـدرسـن مبـا رأيـت حـني 

جـئت هـنا صـباح أمـس.». تـلفّت مـفوّض املـقاطـعة فـي املـطبخ. «بـاملـناسـبة،» قـال، «هـل حُـرِّك شـيء؟» والـتفت مـوجـهًا 

حـديـثه إلـى الشـريـف. «هـل كـل األشـياء كـما تـركـتها يـوم أمـس؟» نـظر پـيترز مـن اخلـزانـة وحـتى املغسـلة؛ ومـن هـذا إلـى 

كـرسـي رجّـاح بـالٍ قـريـب قـليالً مـن إحـدى أطـراف طـاولـة املـطبخ. «كـما كـان.» قـال الشـريـف. «فـاتـكم أن تـتركـوا أحـدًا 

هـنا يـوم أمـس،» قـال مـفوّض املـقاطـعة. «آه، أمـس،» قـال الشـريـف، بـإميـاءة تـكاد تـقول أن الـتفكير فـي يـوم أمـس فـوق مـا 

يـطيق. «حـني اضـطررت أن أرسـل فـرانـك إلـى «مـركـز مـوريـس» مـن أجـل ذاك الـرجـل الـذي جـنّ - دعـني أخـبرك. لـقد 

كـانـت يـداي ممـتلئتان يـوم أمـس بـاألعـمال. كـنت أعـلم أنـك سـتعود مـن «أومـاهـا» الـيوم، جـورج، ومبـا أنـني اهـتممت بـكل 

شيء هنا بنفسي -» 

«حـسنًا، سـيّد هـيل،» قـال مـفوّض املـقاطـعة، بـطريـقة يـتغاضـى فـيها عـمّا فـات، «أخـبرنـي مبـا حـدث بـالـضبط حـني جـئت 

إلـى هـنا صـباح أمـس». مـا تـزال السـيّدة هـيل مسـتندة عـلى الـباب، وقـد اجـتاحـها تـوتّـر األم الـتي يـوشـك طـفلها عـلى أن 

يــدلــي بــدلــوه. عــادة مــا ينجــرف لــويــس فــي احلــديــث ويــلخبط األشــياء فــي الــقصّة. أمــلت أن يــقول مــا لــديــه مبــباشــرة 

ووضـوح، دون قـول أشـياء فـائـضة عـن احلـاجـة تـزيـد مـن سـوء وضـع مـيني فـوسـتر. لـم يشـرع فـي احلـديـث فـورًا، وقـد 

الحـظت أنـه يـبدو مـتوعّـكًا -كـأن وقـوفـه فـي هـذا املـطبخ واضـطراره لـلشهادة مبـا رأى صـباح يـوم أمـس أمـرضـه تـقريـبًا. 

«إيـه، سـيّد هـيل؟» ذكّـره مـفوّض املـقاطـعة. «جهّـزت أنـا وهـاري حـمولـة بـطاطـس لـلبلدة،» قـال زوج السـيّدة هـيل. هـاري 

هـو أكـبر أبـناء السـيّدة هـيل، ولـم يـكن مـعهم حـينها، لسـبب بسـيط ومـقنع، فحـمولـة الـبطاطـس تـلك لـم تـذهـب يـوم أمـس 

إلـى الـبلدة وقـد تـرتّـب عـلى هـذا أن يـنقلها هـو الـيوم، هـذا سـبب غـيابـه عـن املـنزل حـني تـوقـف الشـريـف طـالـبًا حـضور 

السـيّد هـيل ملـنزل آل رايـت، كـي يـخبر مـفوّض املـقاطـعة مبـا حـدث هـناك، حـيث يـتاح لـه أن يشـير إلـى كـل شـيء. انـضم 

شـعور آخـر إلـى بـقية مـشاعـر السـيّدة هـيل؛ وهـو اخلـوف مـن أن هـاري لـيس مـتدثـرًا مبـا يـقيه مـن الـبرد - إذ لـم يـدرك 

أحدهم يومها بأي قدر ستعضّ ريح الشمال. 

«سـلكنا هـذا الـطريـق،» واصـل هـيل. مشـيرًا بحـركـة مـن يـده إلـى الـطريـق الـذي جـاؤوا مـنه لـتوّهـم، «وحـني تـراءى لـنا 

املـنزل قـلت لـهاري، «سـأجـرّب لـرمبّـا أسـتطيع أن أقـنع جـون رايـت بـتركـيب هـاتـف.» كـما تـعلم، راح يشـرح لـهانـدرسـن، 

مـا لـم أسـتطع أن أجـلب أحـدًا مـعي يـرغـب فـي هـاتـف فـلن يـشملوا هـذا الـطريـق الـفرعـي بـإمـدادات الـهاتـف إال بـسعر ال 

أقـدر عـليه. لـقد حتـدثـت مـع رايـت بـشأنـه مـرة، لـكنه أسـكتني، قـائـالً أن الـناس تتحـدث كـثيرًا هـذا مـع عـدم تـوفّـره فـكيف 

بـه، وكـل مـا يـبتغيه السّـالم والهـدوء - أظـنك تـعلم قـدر ثـرثـرتـه هـو نـفسه عـلى أيّـة حـال. إمنـا ظـننت أنـني بـالـدخـول إلـى 

مـنزلـه واحلـديـث عـن أمـر الـهاتـف أمـام زوجـته، أي بـقول أن كـافـة الـنساء أعـجنب بـالـهواتـف، وإنـه فـي امـتداد الـطريـق 
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الـوحـيد هـذا سـيكون وجـود الـهاتـف أمـرًا جـيدًا -حـسنًا، قـلت لـهاري أن هـذا مـا سـأقـولـه- رغـم قـولـي فـي الـوقـت نـفسه 

أنــني ال أدري إن كــان مــا تــريــده زوجــته قــد ميــثل فــارقًــا بــالنســبة جلــون -» هــا هــو ذا! -يــقول أشــياءً لــيس ثــمة داعٍ 

لـقولـها. حـاولـت السـيّدة هـيل أن تـقنص نـظرات زوجـها، لـكن حلـسن احلـظ قـاطـعه املـفوّض بـقولـه: «لـنؤجـل احلـديـث عـن 

هـذا األمـر إلـى وقـت الحـق. سـيّد هـيل. أود احلـديـث عـنه بـالـطبع لـكن، أنـا تـوّاق ملـعرفـة مـا حـدث حـني دخـلت املـنزل.» 

عـندمـا بـدأ احلـديـث هـذه املـرة، كـان مـتنبّهًا وحـذرًا: «لـم أر أو أسـمع أي شـيء. طـرقـت الـباب، ومـا يـزال الـداخـل هـادئًـا 

متـامًـا. كـنت أعـلم أنـهم ال بـد فـي الـداخـل - لـقد جتـاوز الـوقـت الـثامـنة متـامًـا. لـذا طـرقـت الـباب ثـانـية، طـرقًـا أصـخب مـن 

سـابـقه هـذه املـرة، خـيّل لـي أنـني سـمعت شـخصًا فـي الـداخـل يـقول «تـفضّل.» لسـت مـتأكـدًا بـعد. لـكنني فـتحت الـباب - 

أي هـذا الـباب،» هـازًا يـده بـاجتّـاه الـباب الـذي تـقف بـه املـرأتـان. «وهـنا، عـلى هـذا الـكرسـي الـرجّـاح -أشـار إلـيه- كـانـت 

جتـلس السـيّدة رايـت.» ألـتفت كـل مـن فـي احلجـرة إلـى الـكرسـي الـرجّـاح. خـطر لـذهـن السـيّدة هـيل أن هـذا الـكرسـي ال 

يشـبه وإن قـليالً ملـيني فـوسـتر - ملـيني فـوسـتر قـبل عشـريـن عـامًـا. لـونـه أحـمر مـتسخ، بـروافـد خشـبيّة أفـقيّة عـلى مـد 

الظهـر، أمـا الـرافـدة الـوسـطى فـمفقودة، وبـه هـبوط فـي أحـد جـانـبيه. «هـي - كـيف بـدت؟» اسـتفهم مـفوّض املـقاطـعة. 

«حــسنًا،» قــال هــيل، «بــدت غــريــبة.»، «مــاذا تــعني بــغريــبة؟» فــيما ســأل هــذا الــسؤال، اســتل دفــترًا وقــلم رصــاص. لــم 

يـعجب قـلم الـرصـاص هـذا السـيّدة هـيل. ظـل بـصرهـا مـعلقًا بـزوجـها طـيلة الـوقـت، كـأنـها تـريـد ردعـه عـن قـول أمـر غـير 

ضـروري يـدخـل فـي هـذا الـدفـتر ويسـبب املـتاعـب. حتـدّث هـيل تـدريـجيًا، كـأن قـلم الـرصـاص أثـر عـليه بـدوره. «بـدت ال 

تـدري مـا الـتالـي، وكـأنـها مـنهكة»، «مـاذا عـن شـعورهـا حـيال قـدومـك؟»، «أوه، ال أظـنّها عـبأت بـي - عـلى كـل حـال. لـم 

۳تـعرنـي ذاك االنـتباه. قـلت كـيف حـال السـيّدة رايـت؟ الـطقس بـارد، ألـيس كـذلـك؟ فـقالـت أهـو كـذلـك؟ وواصـلت تـغضني 

مريلتها. 

«حـسنًا، تـفاجـأت حـني لـم تـدعـونـي إلـى املـوقـد، أو إلـى اجلـلوس. فهـي جـامـدة وحسـب، دون حـتى أن تـنظر إلـي. حـينها 

قــلت «جــئت أللــتقي بــجون.»، «ثــم - ضــحكت. أظــن أن مبــقدوري تــسميتها ضــحكة.» فــكّرت فــي هــاري واخلــيل فــي 

اخلـارج، لـذا قـلت، بحـدّة قـليلة، «هـل مبـقدوري أن ألـتقي جـون؟»، «ال،» أجـابـت - بشـيء مـن الـبالدة. «ألـيس فـي الـبيت؟» 

سـألـت، حـينها نـظرت إلـيّ، «بـلى،» قـالـت، «هـو فـي الـبيت.»، «إذًا لـم ال أسـتطيع لـقائـه؟» سـألـتها، وقـد اسـتهلكت صـبري 

آنــذاك. «ألنــه مــيّت» قــالــت، بــكل بــالدة وهــدوء -ثــم واصــلت تــغضني مــريــلتها. «مــيت؟» قــلت، مــثلما يــفعل املــرء حــني ال 

يســتوعــب مــا ســمعه. «هــزّت رأســها أي نــعم وحســب، دون أدنــى تــأثــر، تــتردّد مــتأرجــحة عــلى كــرســيها بــني األمــام 

واخلـلف. «ربّـاه - أيـن هـو؟» قـلت، دون أن أدري مـا أقـول. «أشـارت إلـى األعـلى، كـذا» وأشـار إلـى الـغرفـة فـوقـهم بـدوره. 

مـضيت، وقـد سـيطرت عـلي فـكرة الـصعود مبـفردي حـينها - لـم أكـن أدرك مـا عـلي فـعله. مشـيت مـن هـنا إلـى هـنا؛ ثـم 

قـلت: «ربّـاه، ممّ مـات؟، «مـات مـن حـبلٍ الـتفّ حـول عـنقه،» قـالـت؛ وواصـلت تـغضني مـريـلتها.» كـف هـيل عـن الـكالم، وظـل 

يحـدّق فـي الـكرسـي الـرجّـاح، كـأنـه مـا يـزال يـرى املـرأة الـتي جـلست هـنا صـباح أمـس. «حـينها مـاذا فـعلت؟» أخـيرًا بـدّد 

مـفوّض املـقاطـعة الـصمت. «خـرجـت ونـاديـت هـاري. قـلت لـرمبـا أحـتاج إلـى مـساعـدة. أدخـلت هـاري مـعي، وصـعدنـا.» 

تـبدّل صـوتـه إلـى وشـوشـة تـقريـبًا. «وإذ بـه هـناك - ممـدد فـي األعـلى.»، «أفـضّل أن تـصعد،» قـاطـعه مـفوّض املـقاطـعة، 

«حــيث ميــكنك أن تــفصّل فــي كــل شــيء. لــكن واصــل اآلن بــقية الــقصة.» واصــل الســيّدة هــيل: «حــسنًا أول خــاطــرة 

خـطرت لـي أن أفـكّ عـنه ذاك احلـبل. لـقد بـدا-» تـوقّـف، اخـتلج وجـهه. «لـكن هـاري اعـترض وقـال: «ال، لـقد مـات بـالـفعل، 

مـن األفـضل أالّ نـلمس شـيئًا.» لـذا نـزلـنا. كـانـت هـي مـا تـزال فـي جـلستها نـفسها. «هـل أبـلغتِ أحـدًا؟» سـألـتها، فـأجـابـت 

٣ التغضني «Pleating»: طيّة دقيقة ناتجة من خياطة رأس طيّة من القماش نفسه (كسرة). 
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بـال، ال مـبالـية. فـسأل هـاري «مـن فـعل هـذا سـيّدة رايـت؟» سـألـها بجـديّـة، تـوقـفت عـن تـغضني املـريـلة، وأجـابـت: «ال أعـلم.» 

سأل هاري «ال تعلمني؟ ألم تكوني نائمة في السرير بجانبه؟» 

«بلى، لكنني كنت مستغرقة في نومي.» قالت.  

«أحـدٌ مـا عـقد احلـبل حـول عـنقه وشـنقه، وأنـتِ لـم تسـتيقظي؟» قـال هـاري. «لـم أسـتيقظ،» كـررت بـعده. «رمبّـا بـدا عـلينا 

عـدم الـتصديـق، إذ قـالـت بـعد دقـيقة، «نـومـي عـميق.» كـان هـاري سـيسألـها املـزيـد مـن األسـئلة، لـكنني قـلت قـد ال يـكون 

هـذا مـن شـأنـنا؛ رمبـا عـليها أن تـقول قـصتها أوالً حملـقق الـوفـيّات أو الشـريـف. لـذا هـرع هـاري بـأقـصى سـرعـته إلـى 

الطريق الرئيسي، إلى بيت آل ريڤرز، حيث ثمة هاتف.» 

«مـاذا فـعلت حـني عـلمت أنـكم سـتستدعـون مـحقّق الـوفـيّات؟» سـأل مـفوّض املـقاطـعة وقـلمه الـرّصـاص فـي يـده مـتأهـبًا 

للتدوين. 

«انـتقلت مـن هـذا الـكرسـي إلـى الـكرسـي الـكائـن هـناك» -أشـار هـيل إلـى كـرسـي صـغير فـي الـركـن- «ثـم قـعدت مـطرقـة 

عـاقـدةً كـفيها. شـعرتُ بـضرورة احلـديـث، لـذا قـلت أنـني جـئت ألرى لـرمبـا أراد جـون أن يـركّـب هـاتـفًا؛ حـينها أطـلقت 

ضـحكتها، ثـم صـمتت ونـظرت إلـي، - كـان الـوضـع مـخيفًا.» عـال صـوت خـط قـلم الـرصـاص، رفـع الـرجـل الـذي يسـرد 

: «ال أمـيل لـقول هـذا. عـاد هـاري فـورًا، أتـى بـعده الـطبيب  الـقصة بـصره. «ال أعـلم، رمبـا لـيس مـخيفًا،»  واصـل عـجالً

لـويـد، وأنـت يـا سـيّد پـيترز، وهـذا عـلى مـا أظـن كـل مـا أعـرفـه وال تـعرفـونـه.» قـال عـبارتـه األخـيرة بـارتـياح، تـزحـزح قـليالً، 

كـأنـه يسـترخـي. تـزحـزح اجلـميع. سـار مـفوّض املـقاطـعة قـاصـدًا بـاب الـدرج. «أظـن أنـنا سـنصعد إلـى األعـلى أوالً - ثـم 

سنخـرج إلـى احلـظيرة ومـا حـولـها.» صـمت وجـال بـنظره فـي املـطبخ. «أنـت مـقتنع بـأن ال شـيء مـهم هـنا؟ ال شـيء - 

يشـير إلـى أي دافـع للجـرميـة؟» سـأل الشّـريـف وجـال بـنظره أيـضًا، كـأنـه يـعيد اقـناع نـفسه. «لـيس ثـمة شـيء هـنا عـدا 

لوازم املطبخ،» قال ورافق قوله ضحكة هازئة من تفاهة لوازم املطبخ. 

نـظر مـفوّض املـقاطـعة إلـى اخلـزانـة - الـغريـبة، خـرقـاء الـتصميم. نـصفها دوالب ونـصفها خـزانـة، نـصفها األعـلى مـركّـب 

عـلى اجلـدار، ونـصفها األسـفل عـبارة عـن خـزائـن املـطبخ الـتقليديّـة ذات األرفـف. كـأن نـشوزهـا اجـتذبـه، سـحب كـرسـيًا 

وفـتح أعـالهـا كـي يـنظر إلـيه. بـعد حلـظة سـحب يـده عـنها وهـي دبـقة. «ثـمة فـوضـى خـالّقـة هـنا،» قـال ممـتعضًا. اقـتربـت 

املـرأتـان، ثـم تـكلّمت زوجـة الشـريـف. «أوه - فـاكهـتها،» قـالـت، محـدّقـة فـي السـيّدة هـيل تـتسقّط تـعاطـفها. اسـتدارت إلـى 

مـفوّض املـقاطـعة وبـيّنت: «لـقد أقـلقها هـذا عـندمـا اشـتد الـبرد لـيلة الـبارحـة. قـالـت أن الـنار سـتخبو وقـد تـنفلق بـرطـمانـات 

مــربّــياتــها.» قــهقه زوج الســيّدة پــيترز. «حــسنًا، أميــكن هــزميــة الــنساء! تــتهم واحــدتــهن بــالــقتل، ومــع هــذا تــقلق عــلى 

مـعلّباتـها!» مـط املـفوّض الـشاب شـفتيه، «رمبـا سـيصبح لـديـها مـا هـو أكـثر جـديّـة مـن املـربـيات لـتقلق بـشأنـه قـبل أن 

ننتهــي مــنها.» قــال. «أوه، حــسنًا،» قــال زوج الســيّدة هــيل، بــفوقــيّة أصــيلة وأكــمل «اعــتادت الــنساء عــلى الــقلق حــيال 

التوافه.» 

. لـم تتحـدّث أيًـا مـنهن. بـدا أن مـفوّض املـقاطـعة قـد تـذكـر الـلباقـة فـجأة - وفـكّر فـي مسـتقبله. «مـع  تـقاربـت املـرأتـان قـليالً

ذلــك،» قــال، بــإقــدام ســياســي شــاب. «بــالــرغــم مــن كــل قــلقهن، مــاذا ميــكن أن نــفعل دون الســيّدات؟» لــم يتحــدّثــن، لــم 

يســترخــني. اجتــه للمغســلة يغســل كــفّيه. اســتدار لــينشّفها فــي املــنشفة الــدوّارة حــول بــكرة - أدارهــا بــحثًا عــن مــكانٍ 

نـظيف. «مـناشـف قـذرة! ليسـت مـن شـيم ربّـة املـنزل، مـا قـولـكن يـا سـيّدات؟» قـال وركـل بـعض الـطناجـر املـتسخة حتـت 

١٣الصفحة  من  ٤

http://www.reufkhalid.com
mailto:reuf.Khalid@gmail.com


www.reufkhalid.com

reuf.Khalid@gmail.com

املغسـلة. «ثـمة الـكثير مـن الـعمل تـؤديـه فـي املـزرعـة،» قـالـت السـيّدة هـيل بـجفاء. «بـالـطبع، لـكن حـتى لـو» -انـحنى انـحناءة 

بســيطة لــها- «ثــمة مــنازل مــزارع أخــرى أعــرفــها فــي مــقاطــعة ديــكسن ال يــوجــد بــها مــثل هــذه املــناشــف.» ســحبها 

ليكشفها كاملة مجددًا.  

«تتسخ هذه املناشف بسرعة مريعة. فأيدي الرجال ال تكون عادة بالنظافة املتوقعة.» 

«آهـا، أرى أنـكِ مخـلصة جلـنسكِ،» قـال ضـاحـكًا. تـوقـف وقـد نـظر إلـيها بحـدّة، «أنـتِ والسـيّدة رايـت جـارات. أظـن أنـكن 

. «رأيـت الـقليل مـنها فـي الـسنوات األخـيرة. لـم أدخـل هـذا املـنزل - مـنذ  صـديـقات أيـضًا.» هـزّت مـارثـا هـيل رأسـها نـافـيةً

ما يفوق السنة.» 

«ولِم هذا؟ ألم حتبيها؟» 

«بــلى أحــببتها بــدرجــة مــعقولــة،» قــالــت بــحنان. «أيــدي زوجــات املــزارعــني ممــتلئة، ســيّد هــانــدرســن. كــما أن -» تــلفّتت 

حـولـها فـي املـطبخ. «إيـه؟» قـال مسـتنطقًا. «مـنزلـها لـم يـبدو لـي قـط مـكانًـا بهـيجًا،» قـالـت، محـدِّثـة نـفسها أكـثر مـن كـونـها 

حتدّثه. «صحيح،» وافقها؛ «ال أظن أحدًا قد يعتبره مكانًا بهيجًا. كما أظن أنها تفتقر إلى غريزة التدبير املنزلي.» 

«حـسنًا، ال أدري لـرمبّـا رايـت يـفتقر إلـيها بـدوره،» هـتملت. «أتـعنني أنـهما لـم يـوفّـقا» بـاغـتها بـالـسؤال. «ال؛ ال أعـني أي 

شـيء،» أجـابـته، بـاقـتضاب. أضـافـت فـيما تـبتعد عـنه: «ال أظـن املـكان قـد يـكون أبـهج بـوجـود جـون رايـت فـيه.» «أود أن 

أحتدّث معكِ بهذا اخلصوص الحقًا، سيّدة هيل،» قال. «أنا متحمسٌ اآلن ملشاهدة تفاصيل الطابق األعلى.» 

تـوجـه لـباب الـدرج مـتبوعًـا بـالـرجـلني اآلخـريـن. «أعـتقد أالّ بـأس فـيما قـد تـفعله السـيّدة پـيترز؟» قـال الشّـريـف مسـتفسرًا، 

«سـتأخـذ لـها بـعض املـالبـس، كـما تـعلم - وبـعض األشـياء. لـقد غـادرنـا أمـس فـي عجـلة.» نـظر مـفوّض املـقاطـعة إلـى 

السـيّدتـني الـالتـي يـوشـكون عـلى تـركـهن وسـط مسـتلزمـات املـطبخ. «نـعم - السـيّدة پـيترز،» قـال، فـيما حـط بـصره عـلى 

املـرأة الـتي لـم تـكن السـيّدة پـيترز، عـلى املـرأة املـزارعـة الضخـمة الـواقـفة خـلف زوجـة الشـريـف. «بـالـطبع فـالسـيّدة پـيترز 

واحـدة مـنّا،» أمت حـديـثه، بـنبرة مـن يعهـد إلـيها مبـسؤولـيّة. «ابـقِ عـينكِ مـتيقظة ألي شـيء قـد يـكون مـفيدًا سـيّدة پـيترز. ال 

نـدري لـرمبـا أنـنت الـنساء مـن تـتوصّـلن إلـى دلـيل يـكشف دافـع اجلـرميـة - وهـو مـا يـنقصنا.» دعـك السـيّد هـيل وجـهه عـلى 

طـريـقة االسـتعراضـي املـتأهـب لـلتودّد. «لـكن هـل سـتعرف الـنساء الـدلـيل إذا صـادفـنه؟» قـال؛ وبـعد أن قـال قـولـه، تـبع 

اآلخرين عبر باب الدرج. 

وقـفت املـرأتـان بـال حـراك أو صـوت، يسـتمعن إلـى وقـع اخلـطى، عـلى الـدرج فـي الـبدء ثـم فـي الـغرفـة فـوقـهن. آنـذاك، 

وكــأنــها حتــرر نــفسها مــن أمــرٍ غــريــب، طــفقت الســيّدة هــيل تــرتّــب الــطناجــر الــقذرة الــتي بــعثرتــها ركــلة قــدم مــفوّض 

املـقاطـعة احملـتقِرَة حتـت املغسـلة. «سـأكـره أن يـدخـل الـرجـال إلـى مـطبخي، يـتطفّلون ويـنتقدون.» قـالـت بـحنق. «بـالـطبع 

فهذا السلوك ال يعدو كونه مهّمتهم،» قالت مبوافقة خجولة. 

«نـعم مـهمّتهم،» قـالـت السـيّدة هـيل بـتلقائـية؛ «لـكن أظـن أن مـندوب الشـريـف الـذي جـاء لـيشعل الـنار مـسؤول عـن بـعض 

هـذه الـفوضـى -سـحبت املـنشفة الـدوّارة- لـيتني فـكرت بهـذه االحـتمالـيّة فـي وقـت أبـكر! يـبدو احلـديـث عـن عـدم تـنظيمها 

لألشياء لئيمًا، في حني أنها اضطرت للخروج في عجلة.» 
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جـالـت بـبصرهـا فـي املـطبخ. بـالـطبع لـم يـكن «مـرتـبًا»، خـطف جـردل سـكر عـلى الـرف األسـفل بـصرهـا. لـم يـكن ثـمة غـطاء 

عـلى اجلـردل اخلشـبي، وبـجانـبه كـيس ورقـي نـصف ممـتلئ. تـقدّمـت السـيّدة هـيل نـحوه. «كـانـت سـتفرّغ هـذا هـنا،» قـالـت 

لـنفسها - بـبطء. هجسـت فـي الـطحني الـذي تـركـته فـي مـطبخ بـيتها - بـنصفٍ مـنخول ونـصف لـم ينخـل. لـقد قـوطـعتْ، 

وتـركـتْ األعـمال نـصف نـاجـزة. مـا الـذي قـاطـع مـيني فـوسـتر؟ لـم تُـرِك هـذا الـعمل فـي مـنتصفه؟ خـطت خـطوة لتنجـزه، 

-إذ لـطاملـا أزعـجتها األعـمال غـير الـناجـزة،- حـينها ألـقت نـظرة حـولـها فـإذ بـالسـيّدة پـيترز تـراقـبها - ولـم تـرغـب أن 

تخـمّن السـيّدة پـيترز بـأنـها هـي نـفسها قـد بـدأت عـمالً ثـم -لسـببٍ مـا- لـم تنجـزه. «خـسارة فـاكهـتها،» قـالـت، وتـوجهـت 

للخـزانـة الـتي فـتحها مـفوّض املـقاطـعة، صـعدت عـلى الـكرسـي، هـمهمت: «أتـساءل إن خـربـت كـلها.» لـقد كـانـت اخلـزانـة 

فـوضـويّـة مبـا يـكفي، لـكن - «هـنا واحـدة جـيّدة،» قـالـت أخـيرًا. مـدّتـها لـلضوء. «وهـو كـرز، أيـضًا.» نـظرت ثـانـية. «فـي 

رأيي أنها الوحيدة املتبقية.» 

نـزلـت عـن الـكرسـي بتنهـيدة، قـصدت املغسـلة، ثـم غسـلت الـزّجـاجـة مـن اخلـارج. «سـتشعر بـاسـتياءٍ شـديـد، أن يحـدث 

هــذا بــعد عــملها الــشاق فــي الــطقس احلــار. أذكــر الظّهــيرة الــتي رصــصت فــيها كــرزي الــصيف املــاضــي. وضــعت 

الـزّجـاجـة عـلى الـطاولـة، وبتنهـيدة أخـرى، تهـيأت لـتقعد عـلى الـكرسـي الـرجّـاح. لـكنها لـم تـقعد، شـيءٌ مـنعها مـن الـقعود 

هــنا. شــخصت، وارتــدّت إلــى اخلــلف خــطوة، وبــنصف اســتدارة، راحــت تــنظرإلــيه، وقــد تهــيأت لــها املــرأة الــتي كــانــت 

جتلس عليه وتغضّن مريلتها. 

بــزغ صــوت زوجــة الشــريــف الهــزيــل قــائــلة: «يــجب أن أحــضر تــلك األشــياء الــتي أوصــت عــليها مــن دوالب احلجــرة 

األمـامـيّة.» فـتحت الـباب عـلى احلجـرة األخـرى، وهـمّت بـالـدخـول، لـكنها تـراجـعت. «أتـأتـني مـعي، سـيّدة هـيل؟» سـألـت 

بـتوتـر. «ميـكنكِ مـساعـدتـي فـي جـمعها.» دخـلن، ثـم عـدن فـورًا - فـصرد هـذه احلجـرة املـغلقة الـصارخ لـيس شـيئًا يـسمح 

بـتلكؤ املـرء داخـلها. «أوّاه!» قـالـت السـيّدة پـيترز وقـد ألـقت بـاألشـياء عـلى الـطاولـة وهـرعـت إلـى املـوقـد. وقـفت السـيّدة 

!» قـالـت مـنفعلة، وهـي ممـسكة بـتنّورة  هـيل تـتفحّص املـالبـس الـتي طـلبتها املـرأة املـعتقلة فـي الـبلدة. «كـان رايـت بـخيالً

سـوداء رثّـة حتـمل عـالمـات رقـع. «أظـنها لهـذا قـد انـزوت بـنفسها واعـتزلـتنا. أظـنها شـعرت بعجـزهـا عـن تـأديـة مـا يـقع 

عـليها؛ كـما أن املـرء ال يسـتمتع بشـيء حـني يـكون رثًّـا. لـقد كـانـت مـفعمة بـاحلـيويّـة تـرتـدي مـالبـسًا أنـيقة - أعـني حـني 

كـانـت مـيني فـوسـتر، إحـدى فـتيات الـبلدة الـالتـي يـغنّني فـي اجلـوقـة. لـكن هـذا - أوه، كـان هـذا مـنذ عشـريـن سـنة خـلت.» 

طـوت املـالبـس الـبالـية بـعنايـة تـنم عـن احلـنان وكـدّسـتها عـلى إحـدى زوايـا الـطاولـة. رفـعت بـصرهـا إلـى السـيّدة پـيترز فـإذ 

ثـمة شـيء فـي مظهـر املـرأة يـزعـجها. «ال تـأبـه مبـيني،» حـدّثـت نـفسها. «كـانـت سـتتأثـر حـتمًا لـو عـرفـت أن مـيني فـوسـتر 

قـد ارتـدت مـالبـسًا أنـيقة حـني كـانـت شـابـة.» عـاودت الـنظر، ولـم تـكن مـتأكـدة مـن شـعورهـا؛ فـي احلـقيقة لـم تـكن قـط 

متيقنة من شيء متعلق بالسيّدة پيترز. فسلوكها متحفظ، ومع ذلك بدا لها أن عيناها تسبر غور األشياء. 

«هــذا كــل مــا ســتأخــذيــنه؟» ســألــت الســيّدة هــيل. «ال،» أجــابــت زوجــة الشــريــف؛ «قــالــت أيــضًا أنــها تــريــد مــريــلة. مــن 

املـضحك أن تـريـدهـا،» غـامـرت فـي قـولـها بـطريـقتها املـتوتـرة قـليالً، «إذ لـيس ثـمة مـا يـوسّـخكِ فـي الـسجن، الـرب يـعلم. 

لـكن أظـنها أرادتـها لـتأنـس بـها. كـما تـعلمني، أي إذا اعـتدتِ عـلى ارتـداء مـريـلة - قـالـت إنـها فـي اجلـارورّ األسـفل مـن 

هـذا الـدرج. نـعم، هـا هـي. بـقي لـفاعـها املـعلق دائـمًا عـلى بـاب الـدرج.» أخـذت الـلّفاع الـرمـادي الـصغير مـن خـلف الـباب 
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الــذي يــقود إلــى األعــلى، وظــلت حتــدقــه لــبعض الــوقــت. فــجأة، تــقدمــت الســيّدة هــيل فــي خــطوة مــباغــته بــاجتــاه املــرأة 

األخرى، «سيّدة پيترز!» 

«ما األمر سيّدة هيل؟» 

«هل تعتقدين أنها - من فعلتها؟» 

غشت نظرة فزعة عينا السيّدة پيترز. «أوه، ال أعلم،» قالت بصوت يبدّد املوضوع.  

«حـسنًا، ال أظـنها مـن فـعلت،» أكـدت السـيّدة هـيل بـثقة. «ال ميـكن أن تـفعلها سـيّدة تـطلب مـريـلتها، ولـفاعـها الـصغير، ال 

تفعلها سيّدة قلقة على مربياتها.» 

«يــقول الســيّد پــيترز -» بــاتــت خــطوات األقــدام مــسموعــة فــي األعــلى؛ تــوقــفت، رفــعت بــصرهــا، ثــم واصــلت بــصوت 

مـنخفض: «يـقول السـيّد پـيترز - أن مـوقـفها ضـعيف. السـيّد هـانـدرسـن وهـو بـالـغ السخـريـة فـي حـديـثه، سـيسخر حـتمًا 

من قولها أنها لم تستيقظ.» 

لـوهـلة، لـم يـكن لـدى السـيّدة هـيل مـا جتـيب بـه. ثـم هـتملت: «حـسنًا، أظـن أن جـون رايـت لـم يسـتيقظ بـدوره - حـينما 

لفوا احلبل على رقبته،»  

«نعم، هذا غريب،» نفثت السيّدة پيترز. «يعتقدون أن قتل رجل بهذه الطريقة مضحك.» 

قهقهت؛ وما إن صدر صوت الضحكة، توقفت بغتة.  

«هذا ما يقوله السيّد هيل،» قالتها بصوت حازم طبيعي. «ثمة مسدس في املنزل. يقول أن هذا ما لم يستطع فهمه.» 

«قـال السـيّد هـانـدرسـن، مـصرحًـا، أن الـدافـع هـو الـغائـب فـي هـذه الـقضية، أي شـيء يـكشف وجـود الـغضب - أو أي 

شعور مباغت آخر.» 

«حـسنًا، لـم أر عـالمـات تـدل عـلى الـغضب هـا هـنا،» قـالـت السـيّدة هـيل، «لسـت -» تـوقـفت. كـأن ذهـنها قـد وقـع عـلى 

شـيء. اسـتحوذت مـنشفة أطـباق فـي مـنتصف طـاولـة املـطبخ عـلى عـينيها. خـطت بـبطء إلـى الـطاولـة. نـصف الـطاولـة 

نــظيف وممــسوح، ونــصفها اآلخــر فــوضــى. اســتدارات عــيناهــا اســتدارة ال إراديــة بــطيئة إلــى جــردل الــسكّر والــكيس 

نـصف الـفارغ بـجانـبه. ثـمة أشـياء بُـدئ بـها ولـم تُـتمّم. بـعد حلـظة تـراجـعت فـقالـت، بـطريـقة مـن يـفضفض: «أتـساءل كـيف 

وجــدوا األشــياء فــي األعــلى؟ آمــل أنــه أرتــب مــن املــكان هــنا. كــما تــعلمني،» -تــوقــفت، واحتشــد شــعورهــا، -«يــبدو مــا 

يحدث تلصّصًا: أن حتبس هي في البلدة ثم يأتون إلى هنا ليجيّشوا بيتها ضدّها!» 

«لكن، سيّدة هيل،» قالت زوجة الشريف، «القانون؛ قانون.» 

«أظن هذا،» أجابت السيّدة هيل باقتضاب. 

اسـتدارت لـلموقـد، وهـي تـقول شـيئًا عـن عـدم اسـتحقاقـيّة هـذه الـنار لـلتفاخـر بـها. حـاولـت أن تـذكـيها لـبعض الـوقـت، 

وحــني انتهــت واســتقامــت قــالــت بــعدوانــية: «الــقانــون؛ قــانــون، واملــوقــد الســيئ؛ مــوقــد ســيئ. مبــاذا ســتشعريــن لــو أنــكِ 

اضـطررت إلـى الـطبخ عـلى هـذا؟» - قـالـت وهـي تشـير مبـسعار الـنار إلـى الـطوب املـبطِّن املـنهار. فـتحت بـاب الـفرن 

وطـفقت تـعبّر عـن رأيـها فـي الـفرن؛ لـكنها اجنـرفـت فـي تـأمـالتـها، تـفكّر فـي جـدوى مـصارعـة هـذا املـوقـد سـنة تـلو سـنة، 

تـتخيّل مـيني فـوسـتر حتـاول أن تـخبز فـي هـذا الـفرن - تـتأمـل حـقيقة أنـها لـم تـزر مـيني فـوسـتر قـط. فـزّت بـسماعـها 

للسيّدة پيترز تقول: «هذا الوضع يُحبط اإلنسان - ويضيّع قلبه.» 
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نـظرت زوجـة الشـريـف مـن املـوقـد للمغسـلة - ثـم إلـى دلـو املـاء اجملـلوب مـن اخلـارج. وقـفت املـرأتـان صـامـتتان، فـيما وقـع 

خـطى الـرجـال الـباحـثني عـن دلـيل يـديـن املـرأة الـتي عـملت فـي هـذا املـطبخ يـصدر مـن األعـلى. بـدت ثـانـية فـي عـيني زوجـة 

الشـريـف التحـديـقة اخملـترقـة لـألشـياء اآلن. حـني حتـدثـت لـها السـيّدة هـيل فـي املـرة الـتالـية، قـالـت بـلطف: «مـن األفـضل 

أن تــخفّفي عــنكِ، ســيّدة پــيترز. لــن نــنشغل بــكل هــذا حــني نــغادر.» تــراجــعت الســيّدة پــيترز إلــى آخــر احلجــرة لــتعلق 

طـيلسان الـفرو الـذي كـانـت تـضعه حـول كـتفيها. بـعد حلـظة تـعجّبت، «أوه، لـقد أعـدت قـطعًا لـلحاف مـضرّب،» رفـعت سـلّة 

خـياطـة كـبيرة تـتطاول مـنها أكـداس رقـع الـتّضريـب. نشـرت السـيّدة هـيل بـعض املـربـعات عـلى الـطاولـة. «هـذا منـط كـوخ 

،» قـالـت، وقـد ضـمت الـكثير مـنها لـبعض، «أنـيق، ألـيس كـذلـك؟» لـقد تـأثـرن بـالـلحاف حـدّ أنـهن لـم يـسمعن وقـع  ٤خشـبي

اخلـطو عـلى الـدرج. بـفتح بـاب الـدرج قـال السـيّد هـيل: «بـظنّكن لـتصنع الـلحاف مـن هـذه الـقطع هـل كـانـت سـتخيطه أم 

ستعقده!» 

رفـع الشـريـف يـداه. «يـتساءلـن إذا مـا كـانـت سـتخيطه أو تـعقده وحسـب!»  ضـحكوا مـن سـلوكـيّات الـنساء، واصـلوا 

تـدفـئة كـفوفـهم عـلى املـوقـد، ثـم قـال مـفوّض املـقاطـعة بحـماسـة: «حـسنًا، لنخـرج إلـى احلـظيرة ونـتفقّد املـكان.» وخـرجـوا. 

«لـيس ثـمة مـا يسـتدعـي الـغرابـة،» قـالـت السـيّدة هـيل بـحنق، بـعد أن أُغـلق الـباب اخلـارجـي خـلف الـرجـال الـثالثـة - «إذ 

نزجّي وقتنا باألشياء البسيطة هنا فيما ننتظرهم ليعثروا على الدليل. ليس ثمة ما يستدعي الضحك ها هنا.» 

 . «بالطبع ثمة أشياء بالغة األهمية في أذهانهم،» قالت زوجة الشريف مبرّرةً

عــدن إلــى فــحص رقــع الــلّحاف. كــانــت الســيّدة هــيل تــنظر إلــى اخلــياطــة املــتقنة اجلــميلة، انــشغلت بــأفــكار املــرأة الــتي 

حــاكــته، حــني ســمعت صــوت زوجــة الشــريــف وهــي تــقول بــنبرة مــربــكة: «أوه، انــظري إلــى هــذه.» اســتدارت لــتمد لــها 

الـقطعة املـربـعة. «لـلخياطـة،» قـالـت السـيّدة پـيترز، بـصوتٍ مـضطرب، «بـقيتها رائـعة ومـتقنة -لـكن- هـذه الـقطعة. انـظري، 

كـأنـها ال تـعرف مـا تـفعل!» الـتقت نـظراتـهن، وعـبر بـينهن شـيء اسـتيقظ فـيهن لـلتّو؛ ثـم كـأنـه تـطلّب جهـدًا، بـدا أنـهن 

سـحبنه مـن بـعضهن. جـلست السـيّدة هـيل هـناك، كـفاهـا مـعقودتـان عـلى تـلك الـقطعة الـشّاذة عـن بـقيّة اخلـياطـة. سـحبت 

العقدة وهلّت اخليوط. 

«أوه، ماذا تفعلني يا سيّدة هيل؟» سألت زوجة الشريف فزِعة. 

«أفك غرزة أو اثنتني ليست متقنة وحسب،» قالت السيّدة هيل برفق. 

«ال يجدر بنا أن نلمس األشياء،» قالت السيّدة پيترز، بشيء من قلّة احليلة.  

«سأكمل هذا الطرف وحسب،» أجابت السيّدة هيل، ما تزال بذلك اللطف، واجلديّة.  

نـظمت خـيطًا فـي اإلبـرة وطـفقت تسـتبدل اخلـياطـة الـرديـئة بـأخـرى جـيّدة. واصـلت اخلـياطـة فـي صـمت لـبعض الـوقـت. ثـم 

بذلك الصوت الهزيل اخلجِل سمعت: 

«سيّدة هيل!» 

«نعم، سيّدة پيترز؟»  

«برأيكِ ما الذي أقلقها؟» 

٤ واحد من أنماط ألحفة التضريب الشائعة، يبدأ بقطعة في املركز وهي مربعة، وتضاف بقيّة القطع، قطعة مربّعة واحدة، 
ومستطيلتان تفوقان ضلع املربعة طواًل بضعف، ومستطيلة ثالثة تفوق ضلع القطعة املربعة طواًل بضعفني، تنظم حول املربع من جميع 

الجهات وهكذا بتكرار الطريقة حول املربع الناتج إلى نهاية القطع، يتبادل فيها اللون الفاتح والغامق.
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«أوه، ال أدري،» قـالـت السـيّدة هـيل، كـأنـها تـبدّد شـيئًا غـير مـهم بـقدر يسـتدعـي أن تـخصص لـه املـزيـد مـن الـوقـت. «ال 

أدري أكانت قلقة أم ال. فأنا أخيط بشناعة مريبة في بعض األحيان حني أكون مُتعبة.» 

قـصّت خـيطًا، ومـن زاويـة عـينها راحـت تلحـظ مـراقـبةً السـيّدة پـيترز. بـدا وجـه زوجـة الشـريـف الـصغير الـطيّع مـتشنجًا. 

كـما بـدا عـلى عـينيها اسـتغراقـها فـي شـيء مـا. لـكنها حتـرّكـت فـي اللحـظة الـتالـية وقـالـت بـنبرتـها الـواهـنة املـترددة: 

«حـسنًا، عـلي تـغليف هـذه املـالبـس. رمبـا يـجيئون أسـرع ممـا نـظن. أتـساءل أيـن ميـكن أن أجـد قـطعة ورق وربـاط.» 

 . أجـابـتها السـيّدة هـيل «رمبّـا فـي اخلـزانـة،» بـعد أن ألـقت نـظرة عـلى املـكان. ظـلت قـطعة مـن اخلـياطـة اجملـنونـة لـم تهـلّ

فـيما السـيّدة پـيترز مـديـرة ظهـرهـا إلـيها، تـفحصت مـارثـا هـيل الـقطعة، مـقارنـة إيـاهـا بـالـقطع األخـرى األنـيقة الـدقـيقة. 

كـان الـفرق مـريـبًا. خـلّف امـساك هـذه الـقطعة لـديـها شـعورًا بـاالضـطراب، كـأن ذهـن املـرأة املشـتِّت الـتي جلـأت إلـيها 

على األرجح لتهدأ قد طفق يتسرّب إليها.  

أوقـظها صـوت السـيّدة پـيترز. «ثـمة قـفص طـير هـنا،» قـالـت. «هـل ربّـت طـيرًا يـا سـيّدة هـيل؟»، «أوه، ال أعـلم أكـان لـديـها 

أم ال.» اسـتدارت لـتنظر إلـى الـقفص الـذي حتـمله السـيّدة پـيترز. «لـم آت إلـى هـنا مـنذ وقـتٍ طـويـل.» تنهّـدت. «ثـمة رجـل 

فـي الـسنوات األخـيرة يـبيع الـكناري بـثمن بـخس - لـكن ال أدري إن كـانـت قـد ابـتاعـت مـنه واحـدًا. رمبّـا فـعلت. أتـعرفـني، 

لـقد كـان غـناؤهـا رائـعًا هـي نـفسها.» نـظرت السـيّدة پـيترز حـول املـطبخ. «مـن املـضحك أن أفـكّر بـوجـود كـناري هـنا.» 

ضـحكت بـتحفّظ - فـي مـحاولـة لـوضـع حـاجـز. «مـن املـؤكـد أنـها اقـتنت واحـدًا - وإال فـلم هـذا الـقفص؟ أتـساءل مـا الـذي 

حل به.» 

«رمبا التهمته قطّة،» قالت السيّدة هيل مواصلة خياطتها.  

«ال؛ لـم يـكن لـديـها قـطّة. فـلديـها ذلـك الـشعور الـذي يـشعر بـه الـناس جتـاه وجـود الـقطط - أعـني اخلـوف. حـينما جـلبوهـا 

إلى منزلنا يوم أمس، دخلت قطتي إلى احلجرة، فتضايقت حقًا وطلبت مني اخراجها.» 

«أختي بيسيه مثلها،» ضحكت السيّدة هيل. 

لم ترد زوجة الشريف. أدار الصمت السيّدة هيل. فيما واصلت السيّدة پيترز تفحّص قفص الطير. 

قـالـت بـبطء «انـظري لهـذا الـباب. مـكسور. إحـدى مـفاصـله قـد نـزعـت.» فـاقـتربـت السـيّدة هـيل. «يـبدو أن أحـد األشـخاص 

قـد عـامـله بـخشونـة.» الـتقت عـيناهـن مجـددًا، ذاهـلة، مـتسائـلة، قـلقة. لـم يتحـدثـن لـبعض الـوقـت ولـم يـحتركـن. ثـم ابـتعدت 

الســيّدة هــيل وقــالــت بــفظاظــة: «أرجــو أنــهم قــد اقــتربــوا مــن الــدلــيل إن كــانــوا ســيعثرون عــلى أي دلــيل. ال أحــب هــذا 

املكان.» 

«لـكنني مسـرورة جـدًا جملـيئكِ مـعي، سـيّدة هـيل.» وضـعت السـيّدة پـيترز قـفص الـطير عـلى الـطاولـة وقـعدت. «سـيكون 

موحشًا لو أنني هنا وحدي.» 

«نـعم سـيكون، ألـيس كـذلـك؟» قـالـت السـيّدة هـيل مـوافـقةً، ثـمة عـفويّـة واضـحة فـي نـبرتـها. واصـلت اخلـياطـة، لـكن الـقطعة 

وقـعت فـي حجـرهـا، فـتمتمت بـنبرة مـختلفة: «لـكن أخـبركِ مبـا أرجـوه حـقًا، سـيّدة پـيترز. لـيتني قـد زرتـها حـني كـانـت هـنا. 

ليتني فعلت.» 

 «. «لكنكِ قد كنت مشغولة بالطبع سيّدة هيل. مبنزلكِ وأطفالكِ

«كـان مبـقدوري اجملـيئ.» عـارضـت السـيّدة هـيل بـجفاء. «بـقيت بـعيدة ألن مـحيطها لـم يـكن مـبهجًا - وهـو ذات السـبب 

الـذي كـان عـلي أن أزورهـا مـن أجـله. لـكن -تـلفّتت حـولـها- لـم أحـب هـذا املـكان قـط. رمبـا ألنـه فـي غـور يـحجب عـن املـرء 

١٣الصفحة  من  ٩

http://www.reufkhalid.com
mailto:reuf.Khalid@gmail.com


www.reufkhalid.com

reuf.Khalid@gmail.com

رؤيـة الـطريـق. ال أعـلم بـالـضبط ملـاذا، لـكنه مـكان مـوحـش، لـطاملـا بـدا مـوحـشًا. لـيتني جـئت لـزيـارة مـيني فـوسـتر مـن وقـت 

آلخر. أدرك اآلن -» سكتت ولم تَصِغ ما تبقى في كلمات.  

«حـسنًا، ال تـلومـي نـفسكِ،» نـصحتها السـيّدة پـيترز. «عـلى نـحوٍ مـا، نـحن ال نـدري مـا يـعايـشه اآلخـرون حـتى يـبزغ شـيء 

ما.» 

«غـياب األطـفال يـخفّف مـن الـعمل،» تـبصّرت السـيّدة هـيل، بـعد صـمت، «لـكنه يـزيـد مـن هـدوء املـنزل - ورايـت يـعمل 

طيلة اليوم في اخلارج- وال فرق حني يجيئ فليس ثمة أُنس في صحبته. اتعرفني جون رايت يا سيّدة پيترز؟» 

«لم أعرفه معرفة شخصيّة. لكنني رأيته في البلدة. يقولون أنه رجل جيّد.» 

«نـعم - جـيّد،» سـلّمت جـارة جـون رايـت بـعبوس. «لـم يـكن سـكّيرًا، كـما كـان يـلزم كـلمته مـا أمـكن، أظـن، كـما يسـدّد 

. «مـثل ريـاح بـاردة تـدقّ  ديـونـه. لـكنه رجـل جـلف، سـيّدة پـيترز. متـضية الـيوم مـعه وحـدهـا -» تـوقـفت، وارجتـفت قـليالً

الـعظم.» وقـعت عـيناهـا عـلى الـقفص املـوضـوع أمـامـها عـلى الـطاولـة، ثـم أضـافـت، تـقريـبًا مبـرارة: «لِـمَ لـم يخـطر بـبالـي 

أنـها بـحاجـة إلـى طـائـر!» اتـكأت، لـتنظر عـن قـرب إلـى الـقفص. «لـكن بـرأيـكِ مـا حـلّ بـه؟»، «ال أدري،» أجـابـت السـيّدة 

پـيترز؛ «رمبـا قـد مـرض ومـات.» بـعد قـولـها اقـتربـت وأرجـحت الـباب املـكسور. راقـبته املـرأتـان وكـأنـه اسـتحوذ عـليهن. 

. «لـيس قـبل احـضارهـا لـي يـوم أمـس،»  «أنـت ال تـعرفـني - مـيني؟» سـألـت السـيّدة هـيل، وقـد غشـت صـوتـها نـبرة أرقّ

قـالـت زوجـة الشـريـف. «كـانـت - تـخيّلي هـذا، كـانـت كـعصفور هـي نـفسها. حـلوة حـقًا وأنـيقة، لـكنها خـجولـة نـوعًـا مـا، 

رفرافة. كيف -حدث- أن- تغيّرت - هي؟» قالت السيّدة هيل. 

شـغلها هـذا لـوقـتٍ طـويـل. أخـيرًا، كـأنـها اصـطدمـت بـفكرة سـعيدة وارتـاحـت إذ عـادت إلـى احلـديـث عـن األشـياء الـيومـيّة، 

قـالـت بـانـفعال: «أقـول لـكِ، سـيّدة پـيترز، لـم ال تـأخـذي قـطع الـلحاف املـضرّب مـعكِ؟ رمبـا يـآزرهـا ذهـنيًا.»، «لـم ال؟ أظـنها 

فــكرة لــطيفة حــقًا، ســيّدة هــيل،» وافــقتها زوجــة الشــريــف، كــأنــها بــالــغة الــسعادة بــوصــول احلــديــث إلــى مــحيط لــطيف 

بسـيط. «عـلى األرجـح لـيس ثـمة مـا ميـنع هـذا، ألـيس ذلـك؟ اآلن، مـاذا سـآخـذ؟ أتـساءل إن كـانـت رقـعها هـنا -وبـقية 

األشـياء؟» اسـتدرن إلـى سـلة اخلـياطـة. «ثـمة بـعض األحـمر هـنا،» قـالـت السـيّدة هـيل وقـد جـلبت لـفّافـة قـماش، وإذ ثـمة 

صـندوق حتـتها. «رمبـا هـنا مـقصّها وبـقية الـعدّة.» رفـعته. «يـا لـه مـن صـندوق أنـيق! عـلى ثـقة بـأنـها اقـتنته مـنذ وقـت 

طـويـل - يـعود حلـني كـانـت فـتاة.» أمـسكته بـيدهـا لـوقـت؛ ثـم، بتنهـيدة مـقتضبة، فـتحته. حـطّت يـدهـا فـورًا عـلى أنـفها. «أوه 

-!» اقــتربــت الســيّدة پــيترز ثــم ارتــدّت. «ثــمة شــيء مــلفوف فــي احلــريــر األحــمر،» قــالــت الســيّدة هــيل مــتلعثمة. «لــيس 

مـقصّها،» قـالـت السـيّدة پـيترز، بـصوت مـنكمش.  رفـعت السـيّدة هـيل قـطعة الـقماش بـيد ال تسـتقر. «أوه، سـيّدة پـيترز!» 

صاحت. 

«إنه -» 

مالت السيّدة پيترز إليها. 

«إنه الطير،» وشوشت.  

«لكن سيّدة پيترز!» صاحت السيّدة هيل. «انظري له! لعنقه - انظري لعنقه! كلها - حتى اجلهة األخرى.» 

أبعدت الصندوق عنها. اقتربت زوجة الشريف أكثر ثانية. «أحدهم لوى عنقه،» قالت، بصوتٍ بطيء وعميق. 
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حـينها الـتقت عـيون املـرأتـان ثـانـية -هـذه املـرة تـضافـرت فـي نـظرة تـنم عـن إدراك مـباغـت، نـظرة رعـبٍ مـتصاعـد. نـظرت 

السـيّدة پـيترز مـن الـطير املـيّت إلـى بـاب الـقفص املـكسور. تـالقـت نـظراتـهن مـرة ثـالـثة. حـينها جـاء صـوت مـن اخلـارج. 

خــبأت الســيّدة هــيل الــصندوق أســفل قــطع الــتضريــب فــي الســلّة، وغــاصــت فــي الــكرســي املــقابــل. أمــا الســيّدة پــيترز 

فوقفت عند الطاولة. دخل مفوّض املقاطعة والشريف القادمان من اخلارج. 

«حـسنًا، أيّـتها السـيّدات،» قـال مـفوّض املـقاطـعة، مـثل مـن يـتحول مـن الـقضايـا اجلـادّة إلـى اجملـامـالت البسـيطة، «هـل 

توصلنت إلى قول أكانت ستخيطه أم ستعقده؟» 

«نظن،» قالت زوجة الشريف بنبرة متوتّرة، «أنها عزمت على أن - تعقده.» 

حـجبه انـشغالـه عـن مـالحـظة الـتغيّر فـي نـبرتـها بـنطقها لـلعبارة األخـيرة. «حـسنًا، هـذا مـلفت لـلغايـة، بـالـتأكـيد،» قـال 

مجاريًا. انتبه إلى قفص الطير. «هل طار الطير؟» 

«نعتقد أن القطة قد التهمته،» قالت السيّدة هيل بنبرة هادئة مغايرة. 

كان يسير جيئة وذهابًا، كأنه يهجس في شيء. «هل ثمة قطة هنا؟» سأل شاردًا. 

سـددت السـيّدة هـيل نـظرة لـزوجـة الشـريـف. «حـسنًا، لـيس بـعد،» قـالـت السـيّدة پـيترز. «فهـي غـير مـنتمية كـما تـعلم؛ 

تغادر حيث تشاء.» ثم غاصت في املقعد.  

لـم يـنتبه مـفوّض املـقاطـعة إلـيها. «ال أثـر لـدخـول أي أحـد مـن اخلـارج،» قـال لـپيترز، كـمن يسـتأنـف مـحادثـة سـابـقة. «كـما 

أن احلـبل حـبلهم. اآلن لـنعد إلـى األعـلى ثـانـية ونـتفحص مـن جـديـد، قـطعة قـطعة. ال بـد أنـه شـخص يـعرف متـام املـعرفـة 

-» أُغـلق بـاب الـدرج خـلفهم فـغابـت أصـواتـهم. ظـلت املـرأتـان بـال حـراك، دون أن تـنظر إحـداهـن إلـى األخـرى، بـاألحـرى 

كـنّ كـمن يسـترق الـنظر وميـتنع فـي اآلن نـفسه. ثـم عـندمـا حتـدثـن بـعدهـا بـدا أنـهن يـخفن ممـا يـقلنه إال أنـهن يعجـزن فـي 

الـوقـت نـفسه أن ميـسكن عـن قـولـه. «لـقد أحـبّت الـطير،» قـالـت مـارثـا هـيل، بـصوت مـنخفض وبـطيء. «كـانـت سـتدفـنه بهـذا 

الصندوق األنيق.» 

«عـندمـا كـنت طـفلة،» قـالـت السـيّدة پـيترز، بـصوت أدنـى مـن نَـفَسها، « كـان لـدي هـرّة - ثـمة ولـد أمـسك بـساطـور وأمـام 

عـيني، قـبل أن أسـتطيع الـوصـول إلـيها -دسّـت وجـهها فـورًا- لـو لـم ميـنعونـي عـنه» - أمـسكت نـفسها، ثـم نـظرت إلـى 

األعـلى، إلـى مـصدر وقـع اخلـطى الـذي نـسمعه، وأكـملت بـوهـن: «لـوصـلت إلـيه وآذيـته.» ثـم جـلستا دون حـراك أو كـالم. 

«أتـساءل كـيف يـكون احلـال فـي غـياب األطـفال عـن املـكان؟» حتـدّثـت السـيّدة هـيل أخـيرًا، كـمن يـتحسس طـريـقه فـي 

أرضٍ غـريـبة - مـسحت عـيناهـا املـطبخ بـبطء، كـأنـها تـرى مـا الـذي شـكّله املـطبخ كـل هـذه الـسنوات «ال، ال ميـكن أن 

يـحب رايـت الـكناري، ال ميـكن أن يـحب كـائـنًا يـغنّي. مـيني كـانـت تـغنّي فـيما مـضى. لـقد قـتل غـناء الـكناري أيـضًا.» 

تـشنّج صـوتـها. حتـركـت السـيّدة پـيترز بـانـزعـاج. «بـالـطبع ال نـدري مـن قـتل الـكناري.» قـالـت، «أنـا أعـرف، جـون رايـت،» 

جـاء جـواب السـيّدة هـيل. «ثـمة شـيء مـريـع ارتـكب فـي املـنزل تـلك الـليلة، سـيّدة هـيل،» قـالـت زوجـة الشـريـف. «مـقتل رجـل 

أثـناء نـومـه - لـف شـيء حـول عـنقه أطـفر مـنه احلـياة خـنقًا.» امـتدت يـد السـيّدة هـيل إلـى قـفص الـطير. «ال نـعرف مـن 

قتل الرّجل،» همست السيّدة پيترز بهياج «نحن ال نعلم.» 
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لـم تتحـرك السـيّدة هـيل. «اسـمعي، إن كـان ثـمة سـنني ممـتدة مـن - الـال شـيء، ثـم حتـظني بـعدهـا بـكناري يـغنّي لـكِ، 

سـيكون شـنيعًا حـني -سـكتت وعـمّ الـركـود قـبل أن تـكمل- يـعقب هـذا الـغناء ركـود الـطائـر.» كـأن شـيئًا بـداخـلها يتحـدث 

ال هـي، كـما عـثر هـذا الشـيء فـي السـيّدة پـيترز عـلى شـيء لـم تـعرفـه فـي نـفسها مـن قـبل. «أعـرف مـاهـيّة الـركـود،» قـالـت، 

بـصوت مـتوعّـِك رتـيب. «عـرفـته عـندمـا سـكنّا بـيتًا فـي «داكـوتـا»، ومـات طـفلي األول -بـعد أن بـلغ الـعامـني- وبـقيت بـال 

أحد حينها -» تزحزحت السيّدة هيل، «متى تظنني أنهم سيصلون الدليل؟» قالت. 

«أعـرف مـاهـيّة الـركـود،» كـرّرت السـيّدة پـيترز، بـنفس الـطريـقة. ثـم تـراجـعت بـدورهـا. «لـكن ال بـد أن يـفرض الـقانـون 

الـعقوبـات عـلى اجلـرائـم، سـيّدة هـيل،» قـالـت بـطريـقتها املـتحفظة. «لـيتكِ رأيـتِ مـيني فـوسـتر،» كـان ردّ السـيّدة هـيل، 

«وهـي تـرتـدي فسـتانًـا أبـيضًا بشـرائـط زرقـاء، وتـقف وسـط اجلـوقـة لـتغنّي.» صـورة تـلك الـفتاة، وحـقيقة جـيرتـها لهـذه 

الـشابـة مـنذ عشـريـن سـنة، وتـركـها لهـذه الـشابّـة متـوت لـعوزٍ فـي احلـياة، بـدا لـها الـعبء الـذي ال يـحتمل. «آه! لـيتني 

زرتها من وقت آلخر!» قالتها باكية. «ما حدث لها جرمية! من يعاقب على تلك اجلرمية؟» 

«يجب أالّ نواصل على هذا النحو،» قالت السيّدة پيترز، وهي تنظر برعب إلى الدرج.  

«كـان عـلي إدراك حـاجـتها لـلمساعـدة! أخـبركِ، مـا أغـرب هـذا، سـيّدة پـيترز، فـنحن نـعيش بـالـقرب مـن بـعضنا، إال أنـنا 

مـتباعـدات فـي الـوقـت نـفسه، نـعايـش جـميعنا األشـياء ذاتـها - فـكل مـا نـعيشه تـنويـعات مـن الشـيء نـفسه! لـو لـم يـكن 

كـذلـك - فـلِم نـفهمها أنـا وأنـتِ؟ كـيف نـعرف مـا نـعرفـه اآلن؟» مـسحت عـيناهـا بـكفها. ثـم، وهـي تـنظر إلـى بـرطـمان مـربّـى 

الـفاكـهة عـلى الـطاولـة اقـتربـت مـنه ورجّـته: «لـو كـنت فـي مـكانـكِ لـن أخـبرهـا بخـراب مـربّـياتـها! قـولـي أنـها لـم تخـرب. قـولـي 

! فهـي - فهـي رمبّـا لـن تـعرف أبـدًا إذا مـا كـانـت قـد خـربـت أم ال.» أنهـت  أنـها جـيّدة - كـلها جـيّدة. هـنا، خـذي هـذه دلـيالً

كـالمـها واسـتدارت مـبتعدة. أمـسكت السـيّدة پـيترز بـزجـاجـة مـربّـى الـفاكـهة كـأنـها مسـرورة بـأخـذهـا - كـأنـها تـلمس شـيئًا 

يبسـط األلـفة، لـديـها شـيء تـقوم بـه، ميـكنه أن يـشغلها عـن أمـرٍ آخـر. حـملته، الـتفتت بـحثًا عـن شـيء تـلفه بـه، أخـذت 

٥شـلحة مـن كـومـة املـالبـس الـتي جـلبتها مـن احلجـرة األمـامـيّة، وبـارتـباك طـفقت تـلفّها حـول الـزجـاجـة. «يـاه!» حتـدثـت، 

بـصوت مـرتـفع، «مـن اجلـيّد أالّ ميـكن لـلرجـال سـماعـنا اآلن! لـو سـمعونـا جنـعل كـل األمـور تـدور حـول شـيء هـامشـي مـثل 

- كـناري مـيّت.» تعجّـلت فـي قـولـها لهـذا. «كـأن لهـذا األمـر الـهامشـي عـالقـة بـأمـر … بـأمـر - يـاه، ألـن يسخـروا مـنا لهـذا 

الربط؟» بات وقع اخلطى مسموعًا على الدرج. «رمبّا ورمبّا ال.» هتملت السيّدة هيل.  

«ال، پـيترز،» قـال مـفوّض املـقاطـعة بـثقة؛ «كـل شـيء واضـح، عـدا دافـع اجلـرميـة. لـكنك تـعرف هـيئة احملـلفني حـني يـصل 

األمـر لـلنساء. لـيت لـديـنا شـيء محـدّد - شـيء نظهـره. شـيء نـنسج مـنه قـصّة. شـيء مـتصل بـطريـقة قـتله اخلـرقـاء.» 

بسـريّـة نـظرت السـيّدة هـيل إلـى السـيّدة پـيترز الـتي نـظرت بـدورهـا إلـى السـيّدة هـيل. بسـرعـة أشـاحـت كـل واحـدة مـنهن 

بـبصرهـا عـن األخـرى. فُـتح الـباب اخلـارجـي وإذ بـالسـيّد هـيل يـدخـل. «جـلبتُ اخلـيل،» قـال، وأكـمل «الـبرد شـديـد فـي 

اخلارج.» 

«سـأمـكث هـنا مبـفردي لـبعض الـوقـت،» أعـلن مـفوّض املـقاطـعة فـجأة. «ميـكنك أن تسـتدعـي فـرانـك مـن أجـلي، ألـيس 

كذلك؟» سأل الشريف. «سأتفحّص كل شيء. لست قانعًا بعجزنا عن حتقيق ما هو أفضل.»  

٥ لباس نسائيّ داخليّ من الحرير أو القطن دون أكمام. 
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مجـددًا، للحـظة خـاطـفة، عـثرت عـيون املـرأتـان عـلى بـعضها. تـقدّم الشـريـف إلـى الـطاولـة وقـال: «هـل تـريـد أن تـرى مـا 

سـتأخـذه السـيّدة پـيترز لـها؟» أمـسك مـفوّض املـقاطـعة املـريـلة وضـحك. «أوه، آمـل أن السـيّدات لـن يـأخـذن لـها أشـياء 

خـطرة.» كـانـت يـد السـيّدة هـيل عـلى سـلّة اخلـياطـة الـتي أُخـفي بـداخـلها الـصندوق. شـعرت بـضرورة رفـع يـدهـا عـن 

الســلّة لــكن يــبدو أنــها لــم تــقدر. الــتقط واحــدة مــن مــربــعات حلــاف الــتّضريــب الــتي كــانــت مــكدســة لــتغطية الــصندوق. 

 : فـاتـقدت عـيناهـا نـارًا. شـعرت أنـها سـتختطف السـلة مـنه لـو أخـذهـا، لـكنه لـم يـأخـذهـا، وبـضحكة أخـرى، اسـتدار قـائـالً

«ال؛ الســيّدة پــيترز ليســت بــحاجــة لــالشــراف. بــبساطــة ألن زوجــة الشــريــف مــتزوجــة مــن الــقانــون. هــل فــكرتِ قــط فــي 

زواجـكِ عـلى هـذا الـنحو سـيّدة پـيترز؟» كـانـت السـيّدة پـيترز تـقف بـجانـب الـطاولـة. صـوّبـت السـيّدة هـيل نـحوهـا نـظرة؛ 

دون أن تسـتطيع رؤيـة وجـهها فـيما هـي جـالـسة. أقـفت السـيّدة پـيترز، وفـيما حتـدّثـت، خـفت صـوتـها. «لـم أفـكر بـه - 

هكذا،» قالت. 

«متزوّجة من القانون!» ضحك زوج السيّدة پيترز خفيّة.  

قـصد بـاب احلجـرة األمـامـيّة، وقـال ملـفوّض املـقاطـعة: «أريـدك أن جتـيئ مـعي هـنا قـليالً، جـورج. ال بـد أن نـلقي نـظرة 

على هذه النوافذ.» 

«أوه - نوافذ،» قال مفوّض املقاطعة مزدريًا. 

«سنخرج فورًا، سيّد هيل،» قال الشريف للمزارع الذي كان يقف بالباب منتظرًا. 

خــرج هــيل لــيدبّــر اخلــيل. تــبع الشــريــف مــفوّض املــقاطــعة للحجــرة األخــرى. مجــددًا -للحــظة أخــيرة- ظــلت املــرأتــان 

لوحدهن في املطبخ. 

انـدفـعت مـارثـا هـيل، ويـداهـا مـقبوضـتان، تـنظر إلـى املـرأة األخـرى، الـتي صـارت تـرتـاح لـها. لـم تسـتطع فـي الـبدء أن 

تـشاهـد عـيناهـا، إذ لـم تسـتدر امـرأة الشـريـف مـنذ أن أقـفت حـني اإلشـارة بـزواجـها مـن الـقانـون. لـكن السـيّدة هـيل اآلن 

أدارتـها، عـينا السـيّدة هـيل دفـعتها لتسـتديـر. بـبطء، دون إرادة، أدارت السـيّدة پـيترز رأسـها حـتى الـتقت عـيناهـا بـعيني 

املرأة األخرى. ثمة حلظة أمسكن فيها بعضهن البعض بنظرة ثابتة محترقة، ال يخالطها تهرّب أو جفول.  

ثـم أشـارت عـينا مـارثـا هـيل إلـى السـلّة الـتي أُخـفي فـيها الشـيء الـذي سـيشكل إدانـة أكـيدة لـلمرأة الـثالـثة - املـرأة الـتي 

لـم تـكن هـنا بـيد أنـها حـاضـرة مـعهن فـي الـوقـت نـفسه طـيلة تـلك الـساعـة. لـوهـلة لـم تتحـرّك السـيّدة پـيترز. حتـرّكـت بـعدهـا 

بـانـدفـاعـة، ألـقت قـطع الـتّضريـب، ثـم أخـرجـت الـصندوق، وحـاولـت أن تـدسّـه فـي حـقيبة يـدهـا لـكنه يـفوقـها حجـمًا. فـتحته 

بـيأس، وراحـت حتـاول أن تخـرج الـطائـر. لـكنها انـهارت آنـذاك - إذ لـم تسـتطع أن تـلمس الـطائـر، فـوقـفت عـاجـزة ال 

تعي ما تفعل. 

صـدر صـوت عـروة الـباب الـداخـلي. اخـتطفت مـارثـا هـيل الـصندوق مـن زوجـة الشـريـف، ودسّـته داخـل جـيب مـعطفها 

الـكبير فـي اللحـظة الـتي دخـل فـيها الشـريـف ومـفوّض املـقاطـعة إلـى املـطبخ. «حـسنًا، هـنري،» قـال مـفوّض املـقاطـعة 

هــازئًــا، «عــلى األقــل اكــتشفنا بــفضل الســيّدات أنــها لــم تــنو أن تــخيطه. كــانــت ســوف - مــاذا تــسمني ذاك الــفعل، يــا 

سيّدات؟» 

«نسميه، تعقده، سيّد هاندرسن.»
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